
 

 

 لغة عربية للصف الثاني اإلبتدائي                         2019سطس ختبار شهر أغإ                                      

 الصفحة األولى

 :أوًلا القراءة                                                                                                                               

 -من موضوع )توماس اديسون(:

)كان توماس اديسون تلميذاا ذكياا،يسأل ويبحث ويجرب،لم يعرف أحد مهارته،ولكن 

 مه،فاستمر فى الدراسة والبحث،فأصبح مخترعاا للمصباح الكهربائي(إهتمت أمه بتعلي

 جمع الدراسة..................معنى مخترعاا...............مضاد يبحث............... -أكمل:-

ماذا تعرف عن توماس -

 إديسون؟..................................................................

 توماس اديسون؟...............لماذا؟....................................................هل تقدر -

 العلماكتب ًلفته تحث فيها أصدقائك على طلب - 
 

 -أنا أستطيع(: )من موضوع

  لكن آدم قال:أعتذر منك يا معلمي،ًل أحب أن أكون سبباا فى الخسارة.)

 ياآدم، وتستطيع تحقيق الفوز،كن واثقاا.(قال المعلم:أنت نشيط وماهر 
 -هات من القطعة السابقة ما يلي:-1

حرف .............ياء ملكية....كلمة بها مد باأللف..................كلمه بها مد بالياء...................

 ..جر..........

.استخرج ضمير .....................أل قمريةكلمة بها حرف مشدد......................

 مخاطب..........................

لماذا ًليريد آدم اإلشتراك في -2

 المسابقة؟..............................................................................

 من بين القوسين  تخير اإلجابة الصحيحة-3

 (القوة–الضياع  -الفوز).. . ....مضاد الخسارة     

 مضارع (  -ماضي   -أحب      فعل....           )أمر

ا  متأكداا    (–قوياا  -مرادف واثقاا ........      ...)حذرا

 )... /.../.....( واثقاا../....(/.)..َعلَّقُوا/.../...../....( ..)....مل   المع-:حلل الكلمات األتية-4

الْص/َصيـــــْـــــ/ُف )....................(  -:ادمج األصوات اآلتية -5

/ر).....   ..................(................ُن/فَْك/ك 
-:ثانيًا المحفوظـــــــــات                                                                                             

 -:من نشيد صديقي:اقرأ ثم أجب

          ................صديقي ذكي            .......

ا وينشد  ....................               شعرا

 تنويناا بالفتح" -ثم استخرج منها       "ياء ملكية      أكمل الناقص من األبيات- 1

وصف الشاعر صديقه - 2

 بــــــــــــ)...................،............،...............،.....................................(

 ..........................معنى ينشد....................................كريم..........مضاد -3

 ماهي الصفات التي تحبها في صديقك؟-4

 



 

 

لغة عربية للصف الثاني                                          2019 إختبار شهر أغسطس 

 اإلبتدائي

                                                     الصفحة الثانية

         -ثالثًا التعبير:                                                                                           
 مفيدة رتب الكلمات لتكون جملا -1

 أحافظ/جسمي/علي /أنا-

 تكون/أهم/اإللتزام/شيئ/صحتك/حتى/جيدة-

ا/المبكر-  النوم/ ضروري/أيضا

ا/من/كن-  واثقاا/الفوز/دائما

 المدرسة -أ      -للكلمات اآلتية : اكتب شبكة المفردات-2

  الحقل-ب                               

 ( لعب-عاد -الناقص فى عائلة الكلمة ل )ذهب  اكمل -3

      أذهب ذهب

      أعود عاد

 ملعب    يلعب  لعب

 

 -:والتراكيب رابعًا األساليب                                                                          
 اختر اإلجابة الصحيحة من بين القوسين-1

 استفهام(  -نهى -أسلوب ....          )أمر أ.ماذا تحب من الطعام؟  

 تعجب(- -إستفهام-.)نهى  ًل تسرف فى إستخدام المياه أسلوب......-ب

 فعلية  (-)إسمية        الخير فى قول الصدق )جملة(........  -ج

 نهى(-أمر-اكتب الدرس      أسلوب ...........             )استفهام-د

 أنتن(-أنتما-)أنتم                           ........تذهبان للعمل  -ه

 ضع اسم اإلشارة المناسب-2
 .............وردتان رائعتانج/     ..............مدرسة جميلةب/ ........طالب مجتهد أ/.
 هو يستطيع الفوز حول من المذكر للمؤنث:-3

 ....................... 

                                                                                                                                                                                                                  -خامًسا الخط:                                                                                         

          "أحب وطنى مصـــــــر" اكتب بخط نسخ جميل
 -سادًسا اإلمالء:                                                                                      

  ..............اكتب ما يملى عليك
 ملحوظة)في تحليل الكلمة بها واو جماعة تكون االلف بعد واو الجماعة مع المد والممدود مقطع واحد(                               

 




